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Město Pečky 
VÝBORY - KOMISE 

Zápis z 4. jednání sportovní komise 

dne 27.06.2019 

Přítomni: Jiří Katrnoška, Mariin Vaniček, Ing. Romana Růžičková 

Omluveni: Stanislav Jiran, Ing. David Nedoma 

Hosté: členové stavební komise, Luboš Zajíc 

Program: 

1. Úvod 
2. ZázemíAFK 
3. Tělocvična ZŠ 
4. Závěr 

Body jednání: 

1. Jednání obou komisí zahájil předseda komise Tomáš Vodička. 

2. Zázemí AFK - nebyly zaslány písemné připomínky ke studii žádným členem Stavební 
ani Sportovní komise. 
Při projednávání zázemí AFK vyvstal požadavek na zlepšení zázemí pro volejbal 
(antuka) a basket (asfalt) v parku. 

3. Tělocvična ZS - Tomáš Vodička prezentoval odpovědi ZŠ na dotazník a jednotlivé 
body doplňoval o informace z ostatních písemných odpovědí členů obou komisí. 
Připomínky vzešlé z diskuse byly zaznamenány do soupisu všech ostatních odpovědí 
(automat na návleky u vstupu, hlediště a možnosti jeho řešení - včetně varianty 
hlediště zcela zrušit) 

Závěr - všichni přítomní doporučují studii AFK k posunutí do další fáze. Studii tělocvičny 
doporučují k přepracování podle připomínek a shromážděných podnětů a následnému 
zpracování projektové dokumentace. Tělocvična základní škole velmi 

Číslo účtu: 1621-191/0100 IČ: 00239607  DIČ:  C Z 0 0 2 3 9 6 0 7  Datová schránka:  SzwbrSi 



Město Pečky 
VÝBORY - KOMISE 

Masarykovo náměst í  78,  2 8 9  11 Pečky  
Tel .  321  785  051,  e-mail :  eva.strnadova@.peckv.cz 

- 2 -

chybi a její realizace j e  potřeba co nejdříve. Její postavení bude řešit i současný přetlak na 
stávající kapacity sportovišť ve městě. 

Úkoly: 

Romana Růžičková (Sportovní komise) zašle požadavky volejbalu na zázemí u antukového 
hřiště. 

Jiří Katrnoška zjistí požadavky basketbalistů na zázemí u asfaltového hřiště. 

Příští zasedání dne: 

termín bude upřesněn v průběhu letních prázdnin 

Zápis vytvořil: 
Jiří Katrnoška 

Jiří Katrnoška 
předseda komise 
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